
 

KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika Maanantai 8.3.2011  klo 18.30 

 

Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 

 

Läsnä Mikko Hannula 1C 

Tarita Vähä-Vahe 3C, 1C 

Pauliina Sahi 1A 

Marja Forsell 2A, 4C 

Jonna Ruoho 3A 
Tanja Lehtinen 5 A 
Marja Pajamies 2C 

Päivi Tiainen 4B, 6B 

Eija Kaarto 4A (pj) 
Katja Kvintus  1B 
Katja Olli  2B 
Sari Tammikari 1A ( sihteeri ) 
Ulla Hämäläinen (koulun edustaja) 
  

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen klo 18.40 ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Sari Tammikari. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Kokouksen työjärjestys 
 

Päätettiin että aloitetaan Aurora päivän asioilla ja jatketaan sen jälkeen muut asiat. 
 

4. Aurorapäivän toimipisteiden tarkistuskierros 
 

Käytiin läpi  eri toimipisteiden läsnäo levien edustajien kanssa toimipisteen sunnitteluvaihe. 
Jokaisen pisteen suunnittelu oli aloitettu ja osa töistä oli jo hyvällä mallilla. 
 
Karkkimyyntiin Mikko Hannula oli saanut lahjoituksena tuttavien kautta 33 kg karkkia  ja 48 kg 
ostettiin edulliseen hintaan Halvalta. Neuvona Mikko sai, että karkkiasiat kannattaa 
tulevaisuudessa neuvotella valmiiksi jo syyskauden lopussa, koska silloin karkkitehtaat 
päättävät seuraavan vuoden karkkilahjoitukset.  

 
Makkara ja hodari sekä vohvelipisteet ovat hyvällä mallilla. 



 
Sählypisteeseen järjestetään sählytutkaa ja tarkkuusammuntaa. 
 
Temppurata, kasvomaalaus, Sutsisatsi ja Afrikantähti cup on hyvällä mallilla. 
 
Kierrätyspisteen vaihtopöytään voi ja toivotaan tuotavaksi leluja sekä urheiluvälineitä.  
 
Askartelupisteeseen tulevat avustajiksi Elisa ja Emilia, Sarin ja Pauliinan lisäksi. Koululta 
saadaan lainaksi saksia ja värikyniä. 
 
Koulun puolesta järjestetään seuraavat ilmaispisteet: Lego rakentelupiste pienille, peliluola, 
Singstar kisa sekä Zumbaa ja bändien esiintymiset. 
 
Kahvilaa hoitavat 1B ja 4A sekä 1A avustavana . Kahvila sijaitsee luokissa 5A ja 3B 

             Karkkimyyntiä hoitaa 1C. Karkkimyynti tapahtuu käytävillä sekä parakissa, että pääkoulussa. 
Makkaran paisto + hodarit hoitaa 5B ja 3B. Ulko-oven pääoven katoksen alla ja eteisessä. 
Vohvelin paistoa hoitaa 6A ja 6C omissa luokissaan. 
Onnenpyörää pyörittävät 2A ja 4C luokassa 4B. 
Sählypistettä hoitaa 3A . Sählyä pelataan luokassa 2A. 
Kierrätyspisteen vastuu on 3C luokalla ja omassa luokassaan. 
Afrikantähti cuppia hoitaa 6B, 3B:n luokassa. 
Temppurataa hoitaa 5A, 6B:n luokassa. 
Pienten lasten laululeikkiä ja terveysaiheista visaa vetää 2B, 1C:n luokassa 
Askartelupajaa hoitaa osa 1A:sta ja omassa luokassaan. 
 
Ulla Hämäläinen pyysi ilmoittamaan hänelle kaikki Aurorapäivien toimintapisteiden tapahtumien 
ajankohdat, jotta hän pystyy kuuluttamaan niitä päivän aikana. Ilmoitus tehdään sähköpostitse. 
 
HUOMIO!!! Ullan puhelinnumero on:  050 369 2654. Ullalle voi soittaa tarvittaessa. 
 

 
5. Onnenpyörätavaroiden logistiikka ja hankinta 
             

           Päätettiin, että tavaranhankinta hoidetaan luokkatoimikuntien kautta viestittämällä  
            toivomuksesta tuoda sopivaa tavaraa koululle 10.3 to klo 18 – 20 välisenä aikana Marja  
            Forsellille, jolloin hän toimii käytäväpäivystäjänä. Isommat lapset voivat tuoda tavaraa 
            Mukanaan myös koululle koulupäivän aikana ja ne jätetään myöhemmin sovittavaan paikkaan. 
             
             
 

6.  Koulukuvauksen sponsorointi 
            

          Koulukuvauksen ensi syksynä järjestävä isItFree –firman toimitusjohtaja lähestyi meitä ja  
ehdotti, että yhdistyksen luvalla he alkavat etsiä lähialueen yrittäjiä sponsoroimaan koulumme 
oppilaiden koulukuvausta, jotta jokainen oppilas saisi ilmaisen kuvapaketin. Keskustelimme 
asiasta pitkään ja päätimme äänestää. Äänestyksen tulos oli yksimielinen. Koska emme voi olla 
varmoja, mihin sitoutuisimme, vanhemmat maksavat itse kuvapaketit ( 16 e ) ainakin tänä 
vuonna ja katsomme asiaa ensi kerralla uudestaan. 

 

7. Ensiapukurssi vanhemmille  



 

Koululla järjestetään ensiapukurssi 13.4 klo 18.30 – 20.30. Koulutuksen pitää Ari Ilaskivi.  
Koulutuksen hinta on 300 euroa ja sovittin, että kurssista laitetaan vanhemmille tiedote ja 
pyydetään ennakkoilmoittautumiset. Tavoite olisi saada kurssille vähintään 20 vanhempaa, 
jolloin vanhempien maksettavaksi jäisi 10 e/ osanottaja ja Koti ja Koulu yhdistys sponsoroisi 
loput. Maksimimäärää osanottajien suhteen ei päätetty. Kurssi pidetään koulun juhlasalissa. 
 

8. Kesäkerho 

Kesäkerhon vetäjiksi on tällä hetkellä ilmoittautunut 4 ehdokasta. Heistä kolme on Viherlaaksin 
koululta ja yksi omalta koulultamme. Kesäkerho järjestetään ja Koti ja Koulu maksaa vetäjien 
palkkiot. Kesäkerhon hinta pyritään pitämään alhaisena ja voittoa ei tavoitella kesäkerhon 
toiminnasta. Koti ja Koulu yhdistys tarkistaa palkka-asiat ja laskee kerhoviikolle hinnan. Kerhon 
vetäjien haastattelut hoitaa Koti ja Koulu yhdistyksen edustaja yhdessä Ulla Hämäläisen 
kanssa. Koulu vastaa sijaisten hankinnasta.  
 

9. Muistusmainos vappuilmapalloista 

  

 Päätettiin laittaa vappuilmapalloista muistutusmainos Aurorapäiville. Koti ja koulu järjestää 
perinteisen ilmapallomyynnin vappuna koulun pihalla. 

 

10. Muuta keskustelua 

 

Ulla Hämäläinen kiitti Koti ja Koulu yhdistystä Oittaan ulkoilupäivän bussikuljtetuksen 
maksamisesta. Päivä oli onnistunut upeasti ja koulun yhteishenki oli vahvistunut entisestään. 
 
Keskusteltiin myös mahdollisen vaalikahvilan vetämisestä tulevien eduskuntavaalien aikana. 
Kahvilaa voisi vetää useampi luokka ja jakaa tutot panoksensa mukaisesti. 5. Ja 6. Luokat 
voisivat vetää kahvilaa ja kerätä rahaa retkikassaansa varten. 

 

16. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava kokous pidetään 11.4.2011 

 

20. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 

 

 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   

    

  

 _______________________  _________________________ 

 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Sari Tammikari 
 

   

  

 

 



 

 


